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233 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 233 
13.12.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
234 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 234 
13.12.2021 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
 Merkitään että pöydälle tuodaan seuraavat asiat: eron myöntäminen luottamustehtä-

västä § 246, keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta § 247, sivistyslautakunnan 
varajäsenen valinta 248 sekä edustajan ja varahenkilön valinta maakuntakaavan oh-
jausryhmään § 249. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

235 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 235 
13.12.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sebastian Mäkelä ja Mirva Pietilä. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sebastian Mäkelä ja Mirva Pietilä. 
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236 § TALOUSARVION 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2022–2024 HYVÄKSYMI-
NEN 

Khall § 236  
13.12.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun-
nalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on 
valtuuston hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmen tai useamman vuoden mit-
taiseksi suunnittelukaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 
vuosi. 
 
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa 
tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousar-
vion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Uudessa kuntalaissa 
alijäämän kattamisvelvoitetta on tiukennettu. Säädösten mukaan kunta voidaan pak-
koliittää, jos taseessa on alijäämiä, eikä niitä saada katettua 4 vuoden ajanjaksolla. 
 
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulo-
arviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttö-
talous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja 
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päät-
tää valtuusto. 
 
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 §:n mukaan kunnan taloudesta, joten sillä on 
myös päävastuu talousarvion valmistelusta. Kunnanhallituksen velvollisuus on laatia 
talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma siten, että kuntalain edellytykset täyttyvät. 
 
Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 
2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna 
vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti eri-
tyisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepide-
miasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Tästä huolimatta Evijärvi 
teki kuitenkin myös 2020 selvästi alijäämäisen tuloksen. Kehityskulkua korjattiin ta-
louden tasapainotustyöllä: muun muassa veronkorotuksella. Kuluva vuosi ja talousar-
viovuosi ollaan näin ollen saamassa ylijäämäisiksi. 
 
Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä paitsi tänä vuonna, 
myös ainakin tulevana talousarviovuonna. Valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittä-
västi viime vuotta pienempinä. Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat 
historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastus-
toimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suu-
ria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen, sekä talouden suunnitelmavuosien en-
nustettavuuteen. Haasteet kuntataloudessa näyttävät jatkuvan ennusteiden ja näky-
mien mukaan tulevina vuosina. 
 
Evijärvellä talousarvion valmistelu on edennyt hallituksessa 6.9.2021 hyväksytyn ta-
lousarvion laadintaohjeen alustavan aikataulun mukaisesti. 
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Lautakunnat ovat käsitelleet omat talousarvioehdotuksensa loka-marraskuun vaih-
teessa. Tulevan vuoden veroprosenteista ja investoinneista päätettiin valtuustossa 
8.11.2021. Aiheeseen liittyen on järjestetty myös iltakoulu 14.10.2021 ja talousarvio-
johtoryhmä on kokoontunut kolme kertaa valmistelun edetessä.   

 
Talousarviosta päättäminen etenee niin että kunnanhallitus käsittelee talousarvion 
13.12.2021 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto kokoontuu 
20.12.2021. Valtuusto vahvistaa päätöksellään talousarvion 2022 ja taloussuunnitel-
man 2022–2024. 

 
Talousarvion laadintaohjeessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 

• Tavoitteena on pitää Evijärven kunnan ja kuntakonsernin talous tasapainoisena 

koko suunnittelukauden ja saavuttaa ylijäämäinen tulos. 

• Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa huomioidaan aiemmin tehty talouden ta-

sapainottamistyö (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 2022 valmistellaan 

realistisesti mahdollisimman tasapainoiseksi. 

• Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2022 pois lukien henkilöstömenot on 0 %. 

Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 2 % sekä huomioidaan 

eläkemaksut. Lisäksi henkilöstömenoissa korottavasti huomioidaan kiinteistö-

päivystyksen organisointimuutoksen vaikutus teknisen toimen henkilöstömenoi-

hin. Vastaava näkyy vähennyksenä ostopalveluissa.  

 
Syksyn aikana talousarvion valmistelutilanne on tarkentunut edelleen. Talousarviosta 
2022 on pystytty valmistelemaan realistisesti ylijäämäinen ja koko suunnitteluvuosien 
kokonaisuus on haastavasta ennustettavuudesta huolimatta tasapainoinen. 
 
Vuosi 2022 on ylijäämäinen. Tulot ovat menoja suuremmat. Valmistellussa vuoden 
2022 talousarviossa vuosikate on 1 258 510 €. Poistojen (823 950 €) jälkeen tilikau-
den tulos on 434 560 €. Suuri investointipanostus on kasvattanut ja edelleen kasvat-
taa poistoja ja vaikuttaa myös lainamäärään. Poistot kasvavat noin 16 t€ ja huononta-
vat osaltaan tilikauden tulosta. Lyhytaikaista lainaa on kunnalla noin 9,5 M€. Laina-
määrän ja poistojen kehitykseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota tuleva vuosina. 
 
Tulot kertyvät verotulo- ja valtionosuuksista, sijoitustuotoista ja toimintatuotoista. Tu-
loja kertyy yhteensä 20,776 M€. Taloussuunnitelmaan tuloja vuodelle 2022 oli arvioitu 
19,987 M€. Tuloja kertyy ennusteiden mukaan vuonna 2022 noin 973 t€ kuluvaa 
vuotta enemmän ja noin 789 t€ taloussuunnitelmaa enemmän. Valtionosuudet nouse-
vat 472 t€ (+4,9 %) vuoden 2021 talousarviosta. Verotulojen kasvu on kokonaisuu-
tena 414 t€ (+5,0 %). 
 
Menot nousevat kuluvasta vuodesta. Toimintamenot ovat yhteensä 19,490 M€, jossa 
on nousua vuoden 2021 talousarviosta noin 613 t€. Ostopalveluiden osuus kokonais-
menoista on noin 61 %. ja kunnan oman toiminnan osuus kokonaismenoista on noin 
39 %. Menoista henkilöstökuluihin on huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, joista 
seuraa arviolta 2 % nousu henkilöstökuluihin. 

 
Taloussuunnitelmaan 2022 kirjatut tulot ylittyvät noin 789 t€ ja menot nousevat noin 
281 t€. Evijärven kunnan talousarvio 2022 on noin 435 t€ ylijäämäinen, mikä on hyvä 
perusta tasapainoiselle kuntataloudelle myös jatkoa ajatellen erityisesti, kun huomioi-
daan suunnitelmavuosien haastava ennakoitavuus. 
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Kertyneet ylijäämät ovat kunnan talouden perusta. Kunnalla ei ole pitkäaikaista lai-
naa. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kunnan taseessa on edelleen ylijäämää noin 
2,837 M€. Vuoden 2021 tilinpäätöksestä on tulossa ylijäämäinen kolmen peräkkäisen 
alijäämäisen vuoden jälkeen. Alijäämäiset vuodet ovat syöneet kunnan kertynyttä yli-
jäämää, joten kunnan talouden tasapainon kannalta on hyvä, että tulevan vuoden 
realistinen talousarvio on saatu ylijäämäiseksi. Myös suunnitelmavuodet näyttävät 
tämän hetken tietoon perustuen tasapainoisilta. 

 
Kunnan omista toiminnoista suurin toimiala on sivistystoimi, jonka toimintamenot ovat 
5,505 M€ (+4,5 %). Tekninen toimi sisältää yhdyskuntapalvelut sekä vesihuoltolaitok-
sen. Yhdyskuntapalveluissa toimintamenot ovat 1,651 M€ (-1,2 %). Vesihuoltolaitok-
sen toimintamenot ovat 476 t€ (-4,4 %). Yleishallinnon toimintakulut ovat yhteensä 
927 t€, jossa kasvua 195 t€ (+26,7 %). Yleishallinnon kasvua selittää vuodelle 2022 
varattu osuus korvauksista (150 t€) järven pinnan mahdolliseen korotukseen liittyen. 
Talousarviossa on varauduttu myös yhden toimistotyöntekijän palkkaamiseen kulujen 
jakautuessa kaikille toimialoille. Henkilöresurssin lisäyksellä vastataan kunnan lisään-
tyneisiin velvoitteisiin esimerkiksi tietohallinnossa sekä osaltaan myös varaudutaan 
tuleviin eläköitymisiin.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen rahoitusosuus kasvaa kuntayhtymän talousarvion mu-
kaan kokonaisuudessaan noin 290 t€.  

 
Vuoden 2022 talousarviolla jatketaan viime vuosien tapaan kuntastrategian mukai-
sella aktiivisen toiminnan ja kehittämisen polulla. Kunnassa on saatu aikaan paljon 
positiivista. Evijärvellä jatketaan strategian mukaisesti aktiivista työtä asukasluvun po-
sitiivisen kehityksen, elinvoiman ja hyvinvoinnin eteen. Strategian painotukset, tavoit-
teet ja toimenpiteet antavat hyvän pohjan tälle työlle sekä tulevaisuuden rakentami-
selle. 
 
Talousarviolla luodaan edellytyksiä hyvälle toiminnalle ja kehittämiselle sekä kuntata-
louden tasapainolle. Evijärven taloustilanne verrattuna moniin pieniin kuntiin on koh-
tuullinen. Taloustilanne on mahdollistanut toiminnan ja palveluiden kehittämisen. 
Kunnan yleisen kehittämisen ohella talousarvioon on varattu rahaa kuntastrategian 
toteutukseen. Tällä rahalla toteutetaan mm. toimenpideohjelman toimenpiteitä. Yh-
tenä toimenpiteenä on kylien kehittämisraha, jolla kehitetään koko kuntaa ja kaikkia 
kyliä.  

Pitämällä kunnan talous tasapainossa ja saavuttamalla ylijäämäinen tilikauden tulos 
pystytään tulevina vuosina jatkamaan omaehtoista suunnitelmallista kunnan strate-
gian mukaista kehittämistä.   

Investoinneilla Evijärvi rakentaa vahvasti tulevaisuutta. Evijärvi investoi edelleen 
merkittävästi tulevina vuosina keskeisiin kohteisiin. Suunnittelukauden investoinnit 
ovat yhteensä lähes 3,9 M€. Vuoden 2022 investointimenot ovat yhteensä 1,334 M€. 
Vuoden 2022 suurin investointi on sisäliikuntatilan laajennus koulukeskukseen (920 
t€). Sisäliikuntatilan laajennus on alkanut vuonna 2021 ja valmistuu kesällä 2022. 
Muista määrärahavarauksista voi nostaa koulukeskuksen piha-alueiden pohjaraken-
teiden teon (50 t€) sekä Evijärven kunnostushankkeen (50 t€), jolla parannetaan pit-
käjänteisesti järven kuntoa, lisätään hyödynnettävyyttä ja viihtyisyyttä. Investoinneilla 
luodaan kuntaan elinvoimaa ja hyvinvointia sekä vähennetään kertynyttä korjausvel-
kaa. 
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Kunnan veroprosentit sekä investointiosa on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
8.11.2021. 
 
Kunnan investoinnit katetaan tarvittaessa lainarahalla. Pitkäaikaista lainaa nostetaan 
tarvittaessa 5 000 000 euroa. Pitkäaikaisella talousarviolainalla katetaan investoinnit 
(1,334 M€) ja korvataan lyhytaikaista kuntatodistusvelkaa, mikäli korkotaso muuttuu 
niin, että pitkäaikaisen lainan ottaminen on kuntatodistusvelkaa kannattavampaa. 
Maksuvalmiuden ylläpitämiseen käytetään lyhytaikaista kuntatodistusvelkaa, mikäli 
korkotaso on kilpailukykyinen pitkäaikaisten lainojen korkotasoon verrattuna. 
 
Pykälän liite talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024 toimitetaan erikseen 
sen valmistuttua.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 
2022–2024. 
 
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan / hallintopäällikön tekemään talous-
arvioon tekstitarkistuksia ja/tai tietosisältöä parantavia muutoksia.  

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että val-
tuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman 
vuosille 2022–2024, lisättynä tekstillä kohtaan 4.3. Sosiaalitoimi:  
 
Sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä aluehallinnon vastuulle, kuntayhtymä Kaksineu-
voisen lakkautumisen myötä palveluliikenne ja työpajatoiminta jää kunnan vastuulle 
1.1.2021.  Kunta selvittää palveluliikenteen tarpeet ja huolehtii siitä, että palvelulii-
kenne jatkuu vähintään nykyisellä laajuudella.  Työpajatoimintaa jatketaan omana toi-
mintana, ellei sopivaa yhteistyökumppania löydetä. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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237 § KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ ASIASSA DNR:O 
22530/03.04.04.04.10/2021 

 
Tekla § 80 
29.11.2021 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 9.6.2021 nro 21/0096/2  
dnr:o 00649/20/2299 hylännyt Puhtaanapito ja Kuljetus Pahkakangas avoin yhtiö te-
kemän valituksen koskien teknisenlautakunnan kokouksen 27.11.2017 päätöksiä  
§ 83 ja § 84.    
 
Puhtaanapito ja Kuljetus Pahkakangas avoin yhtiö on jättänyt Korkeimmalle hallinto-
oikeudelle 15.7.2021 päivätyn kunnallisvalituksen, jossa se:  
1. hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa hallinto-oikeuden päätökseen 

nro 21/0096/2 
2. vaatii, että hallinto-oikeuden päätös ja Evijärven kunnan teknisen lautakunnan 

päätös 20.4.2020 § 29 kumotaan ja korkein hallinto-oikeus vahvistaa, että tekni-
sen lautakunnan päätökset 27.11.2017 §:t 79, 83 ja 84 eivät ole perustuneet lailli-
siin ja hyväksyttyihin perusteisiin. Lisäksi yhtiö vaatii, että Evijärven kunta velvoi-
tetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeim-
massa hallinto-oikeudessa laillisine viivästyskorkoineen. 

 
Korkein hallinto-oikeus pyytää Evijärven kuntaa antamaan lausunnon valituslupaha-
kemuksen ja valituksen sekä sen liitteiden johdosta.  
 
Hallintosäännön 18 §:n mukaan kunnanhallitus päättää lausunnoin antamisesta kun-
taa koskevissa lausuntopyynnöissä, jollei lausuntopyyntöä ole osoitettu jollekin 
muulle toimielimelle.  
 
Korkein hallinto-oikeus pyytää toimittamaan 27.11.2017 pidetyn teknisen lautakunnan 
kokouksen pykälistä 83 – 84 tehtyjen päätösten perusteena olevat asiakirjat 
15.12.2021 mennessä.  
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus antaa Evijärven kunnan 
lausuntona korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon asiassa  
Dnr:o 22530/03.04.04.04.10/202: 

 
 

1. Valituslupahakemus perusteluineen: 
 
Puhtaanapito ja Kuljetus Pahkakangas avoin yhtiö pyytää, että korkein hallinto-oikeus 
myöntää sille valitusluvan asiassa, koska lain soveltamisen kannalta samanlaisissa 
tapauksissa ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia kor-
keimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Valituslupapyynnön mukaan kysymys on 
hallintolain 6 §:n soveltamisesta ja siitä, että viranomaisen on kohdeltava hallinnossa 
asioivia tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Edelleen viranomaisen on käytettävä toimi-
valtaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Lisäksi on kysymys 
siitä, onko viranomainen menetellyt toimivaltansa ylittäen ja muutoinkin lainvastai-
sesti.  

 
Evijärven kunnan lausunto kohdan 1 valituslupahakemukseen: 
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Tekninen lautakunta on 11.4.2011 pykälässä 35 tekemällä päätöksellä purkanut Puh-
taanapito ja Kuljetus Jari ja Raimo Pahkakangas Ay:n olleet sopimukset. Sopimuksen 
purkamispäätös on tehty seuraavin perustein: 

- Kunta ei voi valita jätteen kuljettajaksi sellaista yritystä, joka toimii päätösten 
vastaisesti jätteitä toimittaessaan, eikä pysty toimittamaan jätettä kunnan 
määräämään paikkaan. 

- Jätelaki 9 § 
- Jätelaki 10 §1. ja 2. momentti 
- Jätelaki 13 § 
- Ekorosk Oy / Ahllundin sähköposti 11.4.2011 
- Pahkakangas ei ole noudattanut jätelautakunnan päätöstä, eikä lautakunnan 

hyväksymän jätehuoltomääräysten 42 §:n mukaisia määräyksiä kuljettaes-
saan kunnan kiinteistöiltä kerättyä jätettä. 

- Jätelaki 17 § ja jätehuoltomääräysten 42 § 
- Pahkakangas ei ole toimittanut kaikkia jätteitä teknisen lautakunnan päätök-

sen 30.11.2010 § 122 mukaisesti Ekoroskille. Tekninen lautakunta ei ole saa-
nut pyydettyä selvitystä mihin erilliskerätty jäte on toimitettu. 

 
Edellä mainittuun sopimusten purkamiseen johtavien seikkojen ja tapahtumien perus-
teella on muodostunut negatiivinen kokemus. Tarjouksen hylkäämisperusteena ole-
vasta negatiivisesta kokemuksesta juuri kyseiseen tarjouksen hylkäämiseen on saatu 
neuvoa ja ohjeistusta kuntaliiton hankinta-asiantuntija. 
 
Kun tapahtumat ovat vuonna 2011 johtaneet niin voimakkaaseen toimenpiteeseen, 
kun sopimuksen purkamiseen, on siitä muodostunut negatiivinen kokemus hyväksyt-
tävä ja oikeutettu peruste tarjouksen hylkäämiselle. Tekninen lautakunta ei ole siten 
27.11.2017 hylännyt tarjousta perusteettomasti tai lainvastaisesti. 

 
Kuntaliiton hankinta-asiantuntijan mukaan ei ole yksiselitteistä aikamääritettä sille, 
kuinka kauan negatiivisen kokemuksen perusteella tapahtuvaa tarjousten hylkää-
mistä voi tai saa tapahtua. Harkintavalta hylkäämisajan kestosta on tarjouksen käsit-
telijällä. Yleisohjeena kuitenkin on, että hylkäämisajan keston tulee olla kohtuullinen 
tapahtuneeseen kokemukseen verraten.  

 
Tämän asian käsittelyyn johtanut kilpailutus ja tarjoustenkäsittely on tapahtunut mar-
raskuussa 2017, jolloin urakoitsijat valittiin vuoden 2019 loppuun päättyvälle sopimus-
kaudelle. Seuraava tarjousten käsittely oli marraskuussa 2019, jolloin kaikkien tarjo-
ajien tarjoukset on taas hyväksytty. Teknisellä lautakunnalla ei siis ole vuonna 2019 
järjestetyssä tarjouskilpailussa, tai sen jälkeen ollut tarvetta sulkea tarjoajia pois tar-
jouskilpailuista negatiiviseen kokemukseen vedoten. 
 
Evijärven kunnan hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan toimivaltaan kuuluu 
sen oman toimialueensa rutiiniluontoiset sopimukset, joten tekninen lautakunta ei ole 
ylittänyt toimivaltaansa. Vedoten vuonna 2011 tehtyyn päätöksen sekä päätöksen pe-
rusteisiin, tekninen lautakunta ei ole käyttänyt harkintavaltaansa väärin. Teknisen lau-
takunnan päätös ei muutoinkaan ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. 

 
Edellä mainittuihin perustuen Evijärven tekninen lautakunta ei näe perustetta myön-
tää valituslupaa asiassa. 
2. Valitus perusteluineen: 
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Puhtaanapito ja Kuljetus Pahkakangas avoin yhtiö vaatii, että hallinto-oikeuden pää-
tös ja Evijärven kunnan teknisen lautakunnan päätös 20.4.2020 § 29 kumotaan ja 
korkein hallinto-oikeus vahvistaa, että teknisen lautakunnan päätökset 27.11.2017 § 
79, § 83 ja § 84 eivät ole perustuneet laillisiin ja hyväksyttäviin perusteisiin. Lisäksi 
valittaja vaatii, että Evijärven kunta velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäynti-
kulut hallinto-oikeudessa 496,0 eurolla ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine 
viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen an-
topäivästä lukien. Valittajan tähänastiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 
ovat 1.580,0 €. 
 
Valittajayhtiön mukaan hallinto-oikeus on ratkaissut asian virheellisesti. Aiemmasta 
hallinto-oikeuden päätöksestä huolimatta päätöksen jälkikäteinen perustelu ei täytä 
hallintolain vaatimuksia päätöksen perustelemisesta. Ilmaisu aikaisempi negatiivinen 
kokemus yrittäjästä on yksilöimätön ja riittämätön ollakseen hallintolain mukainen pe-
rustelu. 
 
Tekninen lautakunta oli päätöksessään 27.11.2017 § 79 tehnyt valinnan urakoitsi-
jasta arpomalla. Arpominen sinänsä ei voi olla hallintolain ja hyvän hallintomenettelyn 
mukaista. Teknisen lautakunnan päätöksestä ei ilmene, miten arpominen kahden tar-
joajan välillä olisi suoritettu. Joka tapauksessa tosiasiallisesti valittajayhtiö on hallinto-
lain vastaisesti suljettu pois tuostakin tarjouskilpailusta.  
 
Tekninen lautakunta oli päätöksissään 27.11.2017 § 83 ja § 84 hylännyt valittajayh-
tiön tarjoukset molemmissa asioissa ja tosiasiallisesti virheellisesti sulkenut pois tar-
jouskilpailuista. Teknisen lautakunnan päätösten perusteluissa on perusteltu pää-
töstä, että valittajayhtiön välinen sopimus oli purettu kunnan toimesta 11.4.2011 § 35 
päätöksellä. Lautakunnan päätöksessä lausutaan, että sopimuksen purkuperusteina 
olisi ollut useita syitä. Kuitenkaan valittajayhtiölle ei ole koskaan esitetty mitään 
muuta syytä kuin että yhtiö ei olisi toimittanut jätteitä sopimuksen mukaisesti Ab Eko-
rosk Oy:lle.  
 
Ylimalkainen viittaus negatiiviseen kokemukseen yrittäjän kanssa on täysin yksilöimä-
tön eikä se todellisuudessa perustu mihinkään muuhun kuin kunnan haluun syrjiä va-
littajayhtiötä. Todellisuudessa ko. viittaus ei voi vuoden 2011 jälkeen vuonna 2017 
perustua mihinkään todelliseen ja hyväksyttävään syyhyn. Todellisuudessa kunta on 
menetellyt epätasapuolisesti vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta ja käyttänyt toimival-
taansa ja harkintavaltaansa väärin. Kunnan lautakunnan menettely on ollut lainvas-
taista.  
 
Teknisen lautakunnan päätös 20.4.2020 § 29 tulee lainvastaisena kumota ja vahvis-
taa, että teknisen lautakunnan päätökset 27.11.2017 § 79, § 83 ja § 84 eivät ole pe-
rustuneet laillisiin ja hyväksyttyihin perusteisiin. 
 
 
Teknisen lautakunnan lausunto kohdan 2 valituslupahakemukseen: 
 
Tekninen lautakunta purki sopimuksen päätöksellä 11.4.2011 § 35. Päätöksen § 35 
perusteiksi on kirjattu lainkohdat ja toimintamallit, joiden vastaisesti urakoitsija oli osit-
tain tai kokonaan toiminut. Perusteissa mainitut lainkohdat ja toimintamallit olivat seu-
raavat: 
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- Kunta ei voi valita jätteen kuljettajaksi sellaista yritystä, joka toimii päätösten 
vastaisesti jätteitä toimittaessaan, eikä pysty toimittamaan jätettä kunnan 
määräämään paikkaan. 

- Jätelaki 9 § 
- Jätelaki 10 §1. ja 2. momentti 
- Jätelaki 13 § 
- Ekorosk Oy / Ahllundin sähköposti 11.4.2011 
- Pahkakangas ei ole noudattanut jätelautakunnan päätöstä, eikä lautakunnan 

hyväksymän jätehuoltomääräysten 42 §:n mukaisia määräyksiä kuljettaes-
saan kunnan kiinteistöiltä kerättyä jätettä. 

- Jätelaki 17 § ja jätehuoltomääräysten 42 § 
- Pahkakangas ei ole toimittanut kaikkia jätteitä teknisen lautakunnan päätök-

sen 30.11.2010 § 122 mukaisesti Ekoroskille. Tekninen lautakunta ei ole saa-
nut pyydettyä selvitystä mihin erilliskerätty jäte on toimitettu. 

 
Yrittäjän toimittua osittain tai kokonaan edellä mainittujen lainkohtien ja toimintamal-
lien vastaisesti, ovat niitä syitä, joiden vuoksi sopimus on irtisanottu ja joiden johdosta 
negatiivinen kokemus yrittäjästä on syntynyt. 

 
Tarjouksen hylkäämisperusteena olleesta negatiivisesta kokemuksesta on saatu neu-

voa kuntaliiton hankinta-asiantuntijalta. Hankinta-asiantuntijan mukaan negatiivinen 

kokemus yrittäjästä on hyväksyttävä peruste tarjouksen hylkäämiselle, mikäli ky-

seessä ei ole esimerkiksi aloittelevan yrityksen tietämättömyydestä johtuva virheelli-

nen toimintamalli.  

 
Tekninen lautakunta ratkaisi 27.11.2017 §:ssä 79 urakoitsijavalinnan kone + imuvau-
nutöiden suorittajasta arpomalla. Urakoitsijavalinta suoritettiin lippuäänestyksellä, niin 
kuin on luettavissa kyseisen kokouksen päätöskohdasta. Arvontaan päädyttiin siksi, 
että tarjous pyydettiin yksikköhinnasta ja molempien yritysten tarjoukset olivat yksik-
köhinnaltaan samat. Tekninen lautakunta ei voinut osoittaa, kumpi tarjouksen teh-
neistä urakoitsijoista olisi tosiasiallisesti ollut kunnalle edullisempi vaihtoehto. 

 
Kone + imuvaunutöiden tarjouspyynnössä pyydettiin yksikköhintana tuntihintaa. Tar-
jouspyynnössä ei esitetty vaatimusta imuvaunun säiliön tilavuudelle, joten molempien 
tarjoajien tarjoukset huomioitiin tarjouskilpailussa.  

 
Kunnan tarvitsemat imuvaunutyöt jakaantuvat puhtaanveden imutöihin ja jäteveden 
imutöihin.  

 
Puhtaanveden imutyöt ovat käytännössä vesijohtovuotojen korjaustöissä tarvittavia 
imutöitä tai hulevesikaivojen tyhjennyksiä. Puhtaanveden imutöissä imettävää vettä ei 
tarvitse kuljettaa jätevedenpuhdistamolle, mikäli imuvaunussa ei muutoin ole ollut en-
nestään jätevettä. Puhtaanveden imutöiden kuljetusajoissa ei näin ollen muodostu 
sellaisia kustannuksia, jolla jompikumpi tarjoajista voitaisiin osoittaa tosiasiallisesti 
edullisemmaksi.  

 
Kunnan jätevesiverkosto sijaitsee kuntakeskuksessa. Kauimmaiselta viemäriverkos-
ton kaivolta on noin 3,6 km matka jätevedenpuhdistamolle, joten viemäriverkostoon 
liittyvissä jäteveden kuljetuksissa välimatkat ovat lyhyet. Lisäksi taajama-alueella käy-
tettävissä olevien teiden nopeusrajoitukset ovat pääosin alhaisia. Taajama-alue ja 
taajama-alueen tienopeudet huomioiden imuvaunua kuljettavan koneen ajonopeuden 
perusteella ei näin ollen voida osoittaa kumpi tarjoajista on tosiasiallisesti edullisempi.  
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Kunnan omistamista kiinteistöistä 80 % on viemäriverkoston piirissä, joten niissä ei 
tarvitse tehdä imuvaunutöitä kuin viemärikaivon tukkeutuessa. Tällaisia tukkeutumisia 
ei tapahdu edes vuosittain/kiinteistö.  

 
Kunnan omistamista kiinteistöistä 20 % (4 kpl) sijaitsee viemäriverkoston ulkopuo-
lella, joten niiden likakaivot tyhjennetään imuvaunulla. Näistä kiinteistöistä kaksi sijait-
see aivan kuntakeskuksen läheisyydessä, joten ajonopeudella ei näiden kahden kiin-
teistön osalta imuvaunutöissä voida osoittaa syntyvän kustannus eroja. 

 
Kahdesta muusta kiinteistöstä toinen on käyttökiellossa oleva Lahdenkylän koulura-
kennus, jossa imuvaunutöille ei enää tarvetta synny. Toinen rakennus on Särkikylän 
koulurakennus. Särkikylän koululta on jätevedenpuhdistamolle 6,4 km matka. Tarve 
Särkikylän koulun likakaivon tyhjennykselle on kerran tai kaksi kertaa vuodessa.  

 
Jos kuluvaa matka-aikaa verrataan traktorin ja kuorma-auton välillä ja matkana on 
jätevedenpuhdistamon ja Särkikylän koulurakennuksen välimatka ilman kiihdytyksiä 
ja jarrutuksia. Kuorma-autolla 6,4 km matkan ajamiseen 80 km/h nopeudella kuluu 
aikaa 4,8 minuuttia /suunta. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan jäteveden ajoon ku-
luu silloin aikaa noin 19 minuuttia. Vastaavasti traktorilla 6,4 km matkan ajamiseen 50 
km/h nopeudella kuluu aikaa 7,68 minuuttia /suunta. Kaksi kertaa vuodessa tapahtu-
vaan jäteveden ajoon kuluu silloin aikaa noin 31 minuuttia. 

 
Kuorma-autolla ajettuna edellä verrattava matka käy nopeammin. Tehtyjen tarjousten 
kalustoja vertailtaessa huomioitiin myös se, että iso osa imuvaunutöistä suoritetaan 
teiden tai kiinteistöjen paikoitusalueiden ulkopuolella, joihin ei kuorma-autolla usein-
kaan pääse. Tällöin traktorilla siirrettävä imuvaunu on usein nopeampi vaihtoehto 
imuvaunutyön suorittamiseksi. 

 
Imuvaunutöissä käytäntö on osoittanut, että pääsääntöisesti imuvaunun säiliön koolla 
ei ole merkitystä, mikäli säiliön tilavuus on vähintään noin 10 m³.  Säiliöön ei tarvitse 
yhdellä kertaan imeä useasta paikasta jätevettä, jolloin imuvaunun säiliön 10 m³:n ti-
lavuus on riittävä. Tapaukset, joissa imuvaunun koko tulisi olla yli 10 m³, ovat niin 
harvinaisia, joten ne käytännössä toteutetaan erikseen sopien kahdella erillisellä imu-
vaunulla tai sitten erillisellä tarjouspyynnöllä. 

 
Valittajayhtiötä ei suljettu pois tarjouskilpailusta. Edellä mainitut asiat huomioiden tek-
ninen lautakunta ei voinut yksiselitteisesti osoittaa toisen tarjouksista olevan koko-
naistaloudellisesti edullisempi, joten oli perusteltua suorittaa urakoitsijavalinta arpo-
malla. 

 
Valittajayhtiölle on teknisen lautakunnan päätös lähetetty kirjallisena, josta käy ilmi 
sopimuksen purkuperusteena olevat syyt. Kunnassa vuosien kuluessa tapahtuneiden 
henkilövaihdoksien vuoksi on vaikea selvittää ja todentaa mitä sopimuksen purkamis-
ajankohtaan asioista on kirjallisten dokumenttien lisäksi esitetty valittajayhtiön edusta-
jalle kasvotusten tai puhelimitse.  
 
Tekninen lautakunta käsitteli 20.4.2020 § 29 oikaisuvaatimuksen uudelleen. Tuolloin 
päätös oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä perusteltiin oikeilla ja asiallisilla perusteilla. 
 
Evijärven kunnan lausunnon yhteenveto: 
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Valituslupaa korkeimman hallinto-oikeuden käsittelylle ei tule myöntää. Näin ollen hal-
linto-oikeuden 9.6.2021 päätös nr:o 21/0096/2 jää voimaan, eikä teknisen lautakun-
nan päätöstä 20.4.2021 § 29 kumota.  
Evijärven kunnan tekninen lautakunta on toiminut päätöksiä tehdessään toimivaltansa 
puitteissa ja lainmukaisesti, eikä kuntaa siten tule velvoittaa korvaamaan valittajan oi-
keudenkäyntikuluja.  
 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Jarkko Pahkakangas (intressijäävi) ja Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsi it-
sensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.40–18.57. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana 
toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 237 
13.12.2021 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Asian käsittelyssä on syytä huomioida Korkeimman hallinto-oikeuden 27.2.2018 an-
tama päätös taltionumerolla 888 ja diaarinumerolla 3027/3/17. Kyseisellä päätöksellä 
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Puhtaanapito ja Kuljetus Jari ja Raimo Pahkakan-
gas avoin yhtiön valituksen teknisen lautakunnan kokouksen 25.11.2014 päätöksistä 
§ 79 ja § 80, jotka koskivat kiinteistöjätteiden keräys- ja kuljetusurakoitsijan valintaa 
sekä kuivatun puhdistamolietteen kuljetusurakoitsijan valintaa. 

 
 Tekninen lautakunta 25.11.2014 tekemissään päätöksissä § 79 ja § 80 hylkäsi Puh-

taanapito ja Kuljetus Jari ja Raimo Pahkakangas avoin yhtiön tarjoukset vedoten ai-
kaisemmista tapahtumista syntyneeseen negatiiviseen kokemukseen. 

 
 Huomiona asiassa vielä, ettei enää vuonna 2019 järjestetyssä tarjouskilpailussa, eikä 

sen jälkeen järjestetyissä tarjouskilpailuissa ole suljettu tarjoajia pois negatiiviseen 
kokemukseen vedoten. 

 
 Oheismateriaalina ovat: KHO 3027/3/17 Päätös, KHO lausuntopyyntö valituslupaan 

ja valitukseen, valituslupahakemus Pahkakangas ja VHaO Päätös 21/0096/2. 
  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa kunnan lausuntona Teknisen lauta-
kunnan ehdottaman lausunnon ja pyytää Korkeinta hallinto-oikeutta huomioimaan 
aiemmin 27.2.2018 antamansa päätöksen Dnro: 3027/3/17. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
 Merkittiin, että Marita Huhmarsalo poistui esteellisenä (intressijäävi). 
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238 § PIHATIEN TALVIHOITOAVUSTUS IKÄÄNTYNEILLE 

Khall § 238 
13.12.2021  Valmistelija: Kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Kuntastrategian mukaan kunta luo edellytyksiä kaiken ikäisten kuntalaisten tervey-
delle ja hyvinvoinnille sekä niiden edistämiselle. Kunta panostaa kaikenikäisten kun-
talaisten hyvinvoinnin edistämiseen. 
 
Ikääntyneiden henkilöiden kotona asumisen mahdollisuutta voidaan lisätä muun mu-
assa avustamalla nykyistä enemmän talviaurausten kustannuksissa.  
 
Kuntastrategian toteuttamisen yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu ikäihmisille tarkoite-
tun aurausavustuksen jakaminen, joka edesauttaa ikääntyvien ihmisten kotona asu-
misen mahdollisuutta. 

 
Tällä hetkellä voimassa olevat ikääntyneiden aurausavustuksen perusteet: 
 
1. Talvihoitoavustusta myönnetään kotona asuvan henkilön asuinrakennuksen piha-

tien talvihoitoon. Talvihoitoa ovat lumenauraus ja hiekoitus. Asuinrakennuksen 
tulee olla hakijan vakituisessa ympärivuotisessa asuinkäytössä.  

2. Tien tulee olla pihatie, jonka varrella ei ole muuta vakinaista asutusta ja jolla ei ole 
perustettuna tiekuntaa.  

3. Hakijan ikä on vähintään 70 vuotta tai hakijalla on merkittävä fyysinen rajoite. 
4. Yksin asuvan bruttotuloraja voi olla enintään 1500 €/kk ja pariskunnan bruttotulo-

raja voi olla enintään 2500 €/kk. 
5. Hakuaika talvihoitoavustukselle on talvikausittain 1.10. – 31.12.  
6. Myönteisen avustuspäätöksen saanut henkilö saa talvihoitoavustusta pihatien pi-

tuuden mukaan seuraavasti: 
Pihatien pituus 0-100m = avustus 100 €, 
pihatien pituus 101-200m = avustus 200 €, 
pihatien pituus 201m-ja siitä eteenpäin = avustus 300 €. 
Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.   
Pihatien mitta lasketaan viimeisen nimetyn tien reunasta alkaen ja päättyen piha-
alueen keskelle.   Mittauksen suorittaa kunnaninsinööri maanmittauslaitoksen yl-
läpitämästä kiinteistörekisterikartasta. 

7. Oman ja vastikkeetta tehdyn työn osuutta ei avusteta. 
8. Avustusta voi hakea vain hakijan nimiin. 

 
Aurausavustuksen perusteiden muutoksista on keskusteltu kunnanhallituksen kes-
kusteluasioissa 22.11.2021. Aurausavustuksen myöntämisperusteita muutetaan kes-
kustelun perusteella siten, että useammalla henkilöllä olisi mahdollisuus saada avus-
tusta.   

 
 Avustusohjeet jaetaan oheismateriaalina. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää muuttaa ikääntyneiden talvihoito-
avustuksen perusteita. Talvihoitoavustusta voidaan myöntää seuraavin muutetuin pe-
rustein: 
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1. Talvihoitoavustusta myönnetään kotona asuvan henkilön asuinrakennuksen piha-
tien talvihoitoon. Talvihoitoa ovat lumenauraus ja hiekoitus. Asuinrakennuksen 
tulee olla hakijan vakituisessa ympärivuotisessa asuinkäytössä.  

2. Tien tulee olla pihatie, jonka varrella ei ole muuta vakinaista asutusta ja jolla ei ole 
perustettuna tiekuntaa.  

3. Hakijan ikä on vähintään 70 vuotta tai hakijalla on merkittävä fyysinen rajoite. 
4. Yksin asuvan bruttotuloraja voi olla enintään 1800 €/kk ja pariskunnan bruttotulo-

raja voi olla enintään 2800 €/kk. 
5. Hakuaika talvihoitoavustukselle on talvikausittain 31.12. mennessä. 
6. Myönteisen avustuspäätöksen saanut henkilö saa talvihoitoavustusta pihatien pi-

tuuden mukaan seuraavasti: 
Pihatien pituus 0-100m = avustus 150 €, 
pihatien pituus 101-200m = avustus 250 €, 
pihatien pituus 201m-ja siitä eteenpäin = avustus 350 €. 
Pihatien mitta lasketaan viimeisen nimetyn tien reunasta alkaen ja päättyen piha-
alueen keskelle.   Mittauksen suorittaa kunnaninsinööri maanmittauslaitoksen yl-
läpitämästä kiinteistörekisterikartasta. 

7. Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.  
8. Avustusta voi hakea vain hakijan nimiin.  
9. Oman ja vastikkeetta tehdyn työn osuutta ei avusteta. 

 
Avustuspäätökset tehdään viranhaltijapäätöksenä kunnaninsinöörin toimesta.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evijarvi.fi 

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 13.12.2021 376 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

239 § TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, TÄYDENTÄVÄ HANKE-
HAKEMUS VUOSILLE 2021 -2023 

Khall § 239 
13.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Marinin hallituksen hallituskaudella sote-uudistus muodostuu sekä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen sisällöllisestä uudistamisesta, että rakenteellisesta uudistuksesta. 
Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa ja tukee palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uu-
distusta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmalla ja siihen liittyvillä valtion-
avustuksilla. Vuoden 2021 rahoitushaku on niin sanottu täydentävä haku, jolla täy-
dennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä han-
kekokonaisuutta. 
 
Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 
2020 myönnettyä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaista valtionavustushan-
ketta. Etelä-Pohjanmaan hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki. Vuoden 2023 alussa 
hankkeiden hallinnointi siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden hankekokonai-
suuksiin on valtion talousarviossa varattu 141 milj. €. Raha jaetaan ohjelman linjaus-
ten mukaisesti valtionavustusasetuksessa (13/2019) määritellyin kriteerein. Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelman mukaisiin toimenpiteisiin on kohdennettu 21 mil-
joonaa euroa. 
 
Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä, eikä siinä ole omavastuuosuutta.  
Etelä-Pohjanmaan maakunnalle on varattu valtionavustusta 4,04 % kokonaisuudesta, 
joka on 5,702 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteet ovat 
säilyneet samanlaisina.   
 
Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke täyttää 
seuraavat valtionavustuksen 2 ja 3 §:ssä todetut edellytykset: 
 
1. Hanke edistää kaikkia Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 
tavoitteita 
2. Hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu 
asukasluku on vähintään 80 prosenttia hyvinvointialueen tai asetuksessa 
tarkoitetun erityisen syyn perusteella määritellyn muun alueen asukasluvusta 
3. Hanke on tarpeellinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja se 
tukee palveluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen 
levittämistä sekä toimintatapojen uudistamista 
4. Hankkeella on kiinteä yhteys julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
5. Hankkeessa otetaan huomioon valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon ra-
kenneuudistusta koskevat linjaukset 
6. Hankkeessa on otettu huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö 
7. Hankkeen voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja laaja-alaisesti 
hyödynnettävä 
8. Hankesuunnitelma on käsitelty valtakunnallisessa sote-uudistuksen 
johtoryhmässä.   

  
Evijärven kunnanhallitus on 27.4.2020 (§64) päättänyt sitoutua osallistumaan hank-
keeseen.   
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Seinäjoen kaupunki (Khall 11.10.2021 § 352) pyytää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin kuntien ja sairaanhoitopiirin sitoumuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskes-
kus hankkeeseen osallistumisesta 25.11.2021 mennessä (sovittu lisäaika 
14.12.2021). 
 
Päivitetty hankesuunnitelma ja Seinäjoen kaupungin päätökset ovat oheismateriaa-
lina. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa Seinäjoen kaupungille, että Evi-
järven kunta sitoutuu edelleen osallistumaan Seinäjoen kaupungin hallinnoimaan Tu-
levaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaiseen Yhteinen sote-keskus - 
Etelä-Pohjanmaa -hankkeeseen. 
  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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240 § NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN JA KOKOON-
PANON VAHVISTAMINEN 

Khall § 240 
13.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien var-
mistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten 
vaikuttajaryhmä.  Kunnanhallituksen tulee myös huolehtia sen toimintaedellytyksistä. 

 
Evijärvellä nuorisovaltuusto on toiminut 2018 vuodesta alkaen ja sen toimikausi on 
ollut 2 vuotta.  Nuorisovaltuustoon kuuluu 8 varsinaista jäsentä sekä 6 varajäsentä.  
Nuorisovaltuusto on pitänyt uuden toimikautensa järjestäytymiskokouksen 
17.11.2021. 
 
Nuorisovaltuusto on käsitellyt kokouksessaan nuorisovaltuuston toimintasäännön 
sekä toimittanut nuorisovaltuuston jäsenten sekä varajäsenten vaalin. 
 
Nuorisovaltuuston toimintasääntö 2021 ja päätöskopio jäsenten vaalista ovat oheis-
materiaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 

1. Hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön 2021 
2. Vahvistaa nuorisovaltuuston kokoonpanoksi toimikaudelle 2021-

2023: 
 
Varsinainen jäsen varajäsen kutsumisjärjestyk-

sessä 
Noora Kupila  1. Asser Koivisto 
Silja Kultalahti  2. Sara Saarijärvi 
Jalmari Kangasmetsä  3. Touko Storvik 
Rasmus Latukka  4. Sulo Mustajärvi 
Luukas Kettunen  5. Arttu Mikkola 
Anssi Vesapuisto  6. Jaakko Anttikoski 
Minttu Kangasmetsä  
Iris Takamaa  

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Merkittiin, että Jani Takamaa, Markus Kattilakoski ja Marita Huhmarsalo poistuivat 
(läheisyysperuste). 
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241 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN KIINTEISTÖSTÄ TOIVOLA 52-402-3-84 

Khall § 98 
10.6.2019  Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 
  Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay on tehnyt Jarmo Pahkakankaan allekirjoitta-

mana ostotarjouksen kunnan omistaman kiinteistön Toivola 52-402-3-84, 4,57 heh-
taarin määräalasta hintaan 1.000 €/ha. Määräala on erillinen, kolmion muotoinen 
palsta, joka rajoittuu yhdeltä sivultaan kantatie 63:een. Määräala sijaitsee Haapajär-
venkylän alueella.  

 
Käytyjen neuvotteluiden perusteella kunta voi halutessaan poistaa määräalalla ole-
van puuston kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.  
 
Määräala on tulossa yritystoiminnan käyttöön, mutta sieltä ei tulla louhimaan murs-
ketta yleiseen myyntiin. Määräalalta louhittava murske hyödynnetään alueella tarvitta-
viin pohjarakenteisiin 
 
Tarjouksen allekirjoittanut henkilö on vuonna 2013 ostanut kunnalta määräalan sa-
masta Toivola nimisestä kiinteistöstä samalla tarjouksen mukaisella hehtaarihinnalla. 
 
Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi 2025- kuntastrategian mukaisesti kunta luo edel-

lytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle maapolitiikalla, yritystonttien kaavoittamisella 

ja maankäytön suunnittelulla, tilaratkaisuilla, hankintatoimella, yrittäjäystävällisellä 

päätöksenteolla sekä yrityshenkisellä ilmapiirillä. 

Kuntastrategian päämäärä strategisen painopisteen 3. elinkeinot ja elinvoima osalta 
on kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö. Päätavoitteet elinkeinojen ja 
elinvoiman osalta ovat että liike-elämän ja kunnan yhteistyötä sekä vuoropuhelua yl-
läpidetään aktiivisesti, kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa yrittäjiä me-
nestykseen. Lisäksi päätavoitteena on että maapolitiikka, kaavoitus, maankäytön 
suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi sekä yrittäjäystävällinen päätöksenteko tuke-
vat elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä.  
 
Kauppakirja ja karttaote liitteenä. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 

Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
 Keskustelun kuluessa Terhi Kultalahti esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvitysten 

hankkimista varten. Jari Anttikoski kannatti. 
 
 Marita Huhmarsalo kannatti kunnanjohtajan pohjaehdotusta. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 

että ne jotka kannattavan asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka 
kannattavat asian pöydälle jättöä, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. 

 
 Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Marita Huhmarsalo) ja 6 EI-ääntä (Jari Antti-

koski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi, Jorma Tolonen ja Terhi Kul-
talahti). Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 1-6. 
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 Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten äänin 1-6. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 165  
9.9.2019 Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 

Jarmo Pahkakankaan kanssa on käyty keskustelua kunnanhallituksen pyytämistä li-
säselvityksistä puhelimitse ja sähköpostitse. Saatujen vastausten mukaan maa-alaa 
tullaan käyttämään yritystoimintaan esimerkiksi varastointiin. Maa-alan läpi kulkeva 
tie voidaan merkitä maa-alan rasitteeksi. Kunta voi halutessaan poistaa puuston 
maa-alalta.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 
Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
Esityslistan julkaisun jälkeen on ennen kunnanhallituksen kokouksen alkua, 9.9.2019 
klo 17.18, sähköpostilla kuntaan saapunut samaa määräalaa koskeva toinen tarjous. 
 
Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti, että koska kyseisestä alueesta on tullut 
kilpaileva tarjous, kyseinen palsta laitetaan yleiseen myyntiin. Tasapuoliseen kohte-
luun perustuen palsta myydään tarjouskilpailun perusteella. Aapo Kirsilä kannatti Ant-
tikosken ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Anttikosken ehdo-
tusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Ritala ja Huhmarsalo), 4 EI-ääntä (Kirsilä, 
Kultalahti, Niemi ja Anttikoski) ja 1 TYHJÄ-ääni (Tolonen).  

 
 Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Anttikosken ehdotus on tullut kunnanhallituksen 

päätökseksi äänin 2-4 (1 tyhjä). Palsta laitetaan yleiseen myyntiin ja se myydään tar-
jouskilpailun perusteella.   

 
Khall § 180 
7.10.2019 Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 

Tilanne on muuttunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Edellisen kokouksen 
jälkeen määräalasta tarjouksen tehnyt toinen taho on ilmoittanut peruvansa tarjouk-
sen puhelimitse 24.9.2019 ja kirjallisesti 25.9.2019, joten määräalan yleiseen myyn-
tiin laitolle ei ole edellisessä kokouksessa esille tullutta perustetta. Näin ollen on pe-
rusteltua myydä määräala alkuperäisen tarjouksen ja ehdotuksen mukaisesti Jarmo 
Pahkakangas ja Kumppanit Oy:lle. 
 
Asiasta käytiin keskustelua puheenjohtajapalaverissa 24.9.2019. 
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Liitteenä on kauppakirja ja karttaote. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus:  
1. Peruu päätöksen § 165 (9.9.2019) määräalan yleiseen myyntiin laitosta tarjouskil-
pailun perusteella,  
2. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:lle 
myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitsevasta Toivola 52–402-3-84 
kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 € liitteenä olevan kauppakir-
jan mukaisesti. 
 
Keskustelun kuluessa Marja-Leena Kultalahti ehdotti Jorma Tolosen ja Jari Anttikos-
ken kannattamana, että kunnanhallitus pysyy edellisessä kokouksessa tekemässään 
päätöksessä ja määräala laitetaan yleiseen myyntiin ja myydään yritystoimintaan tar-
jousten perusteella. Pohjahintana käytetään valtuuston määrittämää pohjahintaa. Il-
moitus myynnistä laitetaan 16.10 ilmestyvään Järviseudun sanomiin. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Marja-Leena Kul-
talahden ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Markus Kattilakoski ja Satu Ritala) ja 4 EI-
ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Jorma Tolonen ja Jari Anttikoski) ja 1 
TYHJÄ-ääni (Jukka Kuusela). 

 
Puheenjohtaja totesi, että Marja-Leena Kultalahden ehdotus voitti äänin 2 (JAA) - 
4(EI) - 1(TYHJÄ). 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Marja-Leena Kultalahden ehdotus on tullut kun-
nanhallituksen päätökseksi äänin 2 – 4 – (1 tyhjä). Palsta laitetaan yleiseen myyntiin 
ja se myydään tarjouskilpailun perusteella ehdotuksen mukaisesti.   

 
Merkitään: Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (kirjallisesti liit-
teenä) 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 217 
25.11.2019   Valmistelijat: kunnaninsinööri Tuomo Saari ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen  

 
Kyseinen kiinteistö (Toivola 52–402-3-84) on tarjottu kunnanhallituksen päätöksen 
mukaisesti julkisesti myytäväksi yritystoimintaan. Ilmoitus on ollut nähtävillä kunnan 
www-sivuilla ja Järviseudun Sanomissa.  
 
Määräalan pohjahinta on ollut 8 220 euroa. Pohjahinta perustuu valtuuston 
(22.2.2006 § 8) vahvistamiin kunnan metsäalueiden myyntiehtoihin. Pohjahinta sisäl-
tää maapohjan ja puuston. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta ja lohkomis-
kustannuksista.  
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kuntaan 31.10.2019 klo 14 mennessä kirjalli-
sesti. Tarjoukseen tuli sisällyttää mihin yritystoimintaan tarjoaja aikoo kiinteistöä käyt-
tää. 
 
Tarjouskirjeet avattiin avauskokouksessa 4.11.2019 klo 19.17–19.26. Määräaikaan 
mennessä tarjouksia saapui kaksi. Tarjoajat ovat Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy ja 
Jarmo Pahkakangas ja kumppanit Ay. 
 
Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy tarjoaa kiinteistöstä 8 900 euroa ja ilmoitti käyttävänsä 
kiinteistöä tarvittaessa maa-ainesten varastointipaikkana tai metsäenergian ja sellu-
puutavaran varastointialueena.  
 
Jarmo Pahkakangas jätti kirjeen, jossa ilmoitti antavansa lisätiedot sähköpostitse. 
Sähköpostitse Pia Pahkakangas ilmoitti Jarmo Pahkakangas ja kumppanit Ay:n puo-
lesta, että Jarmo Pahkakangas katsoo aiemmin kiinteistöstä jättämänsä tarjouksen 4 
570 euroa olevan edelleen voimassa. Aiemmin saadun vastauksen mukaan maa-
alaa tullaan käyttämään yritystoimintaan esimerkiksi varastointiin. 

 
 Ehdotuksena on, että kiinteistö myydään korkeimman tarjouksen tehneelle taholle. 
 

Liitteenä on kauppakirja ja karttaote. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää 
myydä Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitsevasta Toivola 52–402-3-84 kiin-
teistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräalan korkeimman tarjouksen tehneelle   
Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy:lle hintaan 8 900 € liitteenä olevan kauppakirjan mukai-
sesti. 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että: ”kunnanhallitus hylkää kun-
nanjohtajan ehdotuksen ja, että Evijärven kunta aloittaa välittömästi kauppaneuvotte-
lut Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:n kanssa noin 4,57 hehtaarin määräalasta 
Toivola 52-402-3-84 kiinteistöstä. Kauppa voidaan toteuttaa joko puustolla tai ilman 
puustoa.  
 
Kunnanjohtaja on esittänyt määräalan myymistä Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit 
Ay:lle jo kolmessa kunnanhallituksen kokouksessa (10.6.2019, 9.9.2019 ja 
7.10.2019). Missään näissä kokouksissa ei ole aikaansaatu oikaisuvaatimus- tai vali-
tuskelpoista päätöstä. 
 
Myyntiesitys on kunnanjohtajan laatima ja se perustuu vuonna 2006 tehtyyn valtuus-
ton päätökseen ja em. ehdoilla toteutuneisiin lukuisiin maa-aluekauppoihin. Pahka-
kankaan ostotarjous perustuu edellä mainittuun faktaan. 
 
Aikaisemmissa tapauksissa kaupat ovat toteutuneet kivuttomasti ilman nyt käynnissä 
olevaa, ostohalukkuutensa ensimmäisenä julkituoneen Pahkakankaan kaltaista käsit-
tämätöntä pompottelua. 
 
Kunta on yleensä ollut vastaavantyyppisiä kauppoja tehdessään kiinnostunut työllis-
tävästä vaikutuksesta ja verotulojen tulouttamisesta Evijärvelle. Pahkakankaan firma 
työllistää kuntalaisia ja maksaa veronsa Evijärvelle, vaikka joutuukin haalimaan vero-
tulonsa suurelta osin eri puolilta Suomea, tälläkin hetkellä firma urakoi Keski-Suo-
messa. 
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Yrjö Luoma Oy on tietojeni mukaan rekisteröitynyt Tampereen seudulle ja maksaa 
veronsa sinne. Tietojeni mukaan em. yritys ei ole työnantajarekisterissä joten sillä ei 
ole työvoimaa. Yrjö Luoma ei tietojeni mukaan asu Evijärvellä.”  
 
Satu Ritala kannatti Kattilakosken ehdotusta. Jari Anttikoski ja Marja-Leena Kultalahti 
kannattivat kunnanjohtajan pohjaehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kattilakosken eh-
dotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi ja Jari 
Anttikoski) ja 3 EI-ääntä (Markus Kattilakoski, Satu Ritala ja Jorma Tolonen). 
 
Puheenjohtaja totesi, että äänten mentyä tasan 3-3 on puheenjohtajan äänen rat-
kaistessa kunnanjohtajan pohjaehdotus tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituk-
sen päätökseksi äänin 3-3, puheenjohtajan äänen ratkaistessa.   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 66 
16.12.2019 Oheismateriaalina karttaote. 
 
 Merkitään: Jarkko Pahkakangas poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. 
 

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että ”kunnanvaltuusto hylkää kun-
nanhallituksen ehdotuksen ja, että Evijärven kunta aloittaa välittömästi kauppaneu-
vottelut Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:n kanssa noin 4,57 hehtaarin määrä-
alasta Toivola 52-402-3-84 kiinteistöstä. Kauppa voidaan toteuttaa joko puustolla tai 
ilman puustoa.  
 
Kunnanjohtaja on esittänyt määräalan myymistä Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit 
Ay:lle jo kolmessa kunnanhallituksen kokouksessa (10.6.2019, 9.9.2019 ja 
7.10.2019). Missään näissä kokouksissa ei ole aikaansaatu oikaisuvaatimus- tai vali-
tuskelpoista päätöstä. 
 
Myyntiesitys on kunnanjohtajan laatima ja se perustuu vuonna 2006 tehtyyn valtuus-
ton päätökseen ja em. ehdoilla toteutuneisiin lukuisiin maa-aluekauppoihin. Pahka-
kankaan ostotarjous perustuu edellä mainittuun faktaan. 
 
Aikaisemmissa tapauksissa kaupat ovat toteutuneet kivuttomasti ilman nyt käynnissä 
olevaa, ostohalukkuutensa ensimmäisenä julkituoneen Pahkakankaan kaltaista käsit-
tämätöntä pompottelua. 
 
Kunta on yleensä ollut vastaavantyyppisiä kauppoja tehdessään kiinnostunut työllis-
tävästä vaikutuksesta ja verotulojen tulouttamisesta Evijärvelle. Pahkakankaan firma 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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työllistää kuntalaisia ja maksaa veronsa Evijärvelle, vaikka joutuukin haalimaan vero-
tulonsa suurelta osin eri puolilta Suomea, tälläkin hetkellä firma urakoi Keski-Suo-
messa. 
 
Yrjö Luoma Oy on tietojeni mukaan rekisteröitynyt Tampereen seudulle ja maksaa 
veronsa sinne. Tietojeni mukaan em. yritys ei ole työnantajarekisterissä joten sillä ei 
ole työvoimaa. Yrjö Luoma ei tietojeni mukaan asu Evijärvellä.”  
 
Jukka Kuusela ja Heta-Mari Hernesniemi kannattivat Kattilakosken ehdotusta. 
 
Keskustelun kuluessa Pertti Vesala ehdotti, että kunta jättää tarjoukset hyväksymättä, 
eikä tässä tilanteessa myy aluetta. Juha Alkio kannatti Vesalan ehdotusta. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kunnanhallituksen ehdotuksesta poik-
keavaa kannatettua ehdotusta, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka 
kannattavat Kattilakosken ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Vesa-
lan ehdotusta äänestävät EI. Tämän jälkeen voittanut ehdotus menee äänestykseen 
kunnanhallituksen pohjaehdotusta vastaan. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Rita Haapasaari, Heta-Mari Hernesniemi, 
Markus Kattilakoski, Satu Ritala, Keijo Forsbacka, Teemu Kauris, Anssi Saari ja 
Jukka Kuusela), 7 EI-ääntä (Jari Anttikoski, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Pasi 
Mäntylä, Mikko Saarijärvi, Pertti Vesala ja Juha Alkio) ja 1 TYHJÄ-ääni (Lauri Koi-
vukangas).  

 
Puheenjohtaja totesi, että äänin 8-7 (1 tyhjä) voittanut Kattilakosken ehdotus menee 
kunnanhallituksen pohjaehdotusta vastaan. 
 
Puheenjohtaja totesi, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta ää-
nestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kattilakosken ehdotusta, äänestävät EI. 
 

Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Ulla Lassila, Pasi Mäntylä 
ja Juha Alkio), 9 EI-ääntä (Rita Haapasaari, Heta-Mari Hernesniemi, Markus Kat-
tilakoski, Satu Ritala, Pertti Vesala, Keijo Forsbacka, Teemu Kauris, Anssi Saari 
ja Jukka Kuusela) ja 3 TYHJÄ-ääntä (Terhi Kultalahti, Mikko Saarijärvi ja Lauri 
Koivukangas)  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotus on tullut kunnanvaltuuston 
päätökseksi äänin 4-9 (3 tyhjää). 

 
Merkitään: Terhi Kultalahti ja Jari Anttikoski jättivät eriävän mielipiteen. Kultalahden 
eriävä mielipide kirjallisesti liitteenä. 
 

Khall § 241 
13.12.2021  Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaasan Hallinto-oikeus on 15.10.2021 päätöksellään (päätösnumero: 21/0137/2) ku-
monnut valtuuston 16.12.2019 tekemän päätöksen § 66.  
 
Päätöksen perusteluissa hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että kunnan toimival-
taan kuuluu päättää omistamiensa kiinteistöjen myymisestä ja sekä menettelystä, 
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jolla myynti tapahtuu. Tätä harkintavaltaa rajoittavat hallintolain 6 §:ssä säädetyt hal-
linnon oikeusperiaatteet, kuten tasapuolisen kohtelun vaatimus ja harkintavallan vää-
rinkäytön kielto. Kun kiinteistön myynti on päätetty toteuttaa avoimella tarjouskilpai-
lulla, tarjouspyynnön sisältö määrittää osaltaan harkintavallan rajat. Tarjouskilpailulle 
ei ole säädetty tiettyä menettelyä, mutta tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti. 
 
Päätöksessään hallinto-oikeus totesi, että päättäessään aloittaa neuvottelut Pahka-
kangas Jarmo ja kumppanit avoimen yhtiön kanssa ilman, että Kuljetusliike Yrjö 
Luoma Oy:lle on varattu tilaisuutta täydentää tarjoustaan myös pelkän maapohjan 
osalta, on kunnanvaltuusto rikkonut tarjouksentekijöiden tasapuolisen kohtelun vaati-
musta. Valtuusto on käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se 
lain mukaan on ollut käytettävissä ja siten ylittänyt päätösvaltansa. Päätös on näin 
ollen lainvastainen. 
 
Asiasta on keskusteltu kunnanhallituksen kokouksissa 1.11.2021 ja 22.11.2021. 
 
Hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 
1. Merkitsee tiedokseen Vaasan Hallinto-oikeuden päätöksen, päätösnumero: 

21/0137/2, ja saattaa päätöksen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
2. Esittää valtuustolle, että nykyisessä tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista 

myydä määräalaa, eikä määräalaa näin ollen myydä. On mahdollista, että kun-
nalla on tarve alueen omaan käyttöön tulevaisuudessa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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242 § SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI 

Khall § 242 
13.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Suomen Kuntaliiton valtuuston vaalin järjestäminen Evijärven kunnanvaltuustossa. 
 
Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 
varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. – 31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavalla 
vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä 
valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. 
 
Vaasan vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan vaalituloksen perus-
teella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2020) vastaava äänimäärä. 
Evijärven kunnan äänimäärä on 2409. 
 
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton 
valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puoluei-
den ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jäl-
keen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ah-
venanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. 
 
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaali-
lautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yh-
distelmän. Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään valtuustolle esi-
tyslistan oheismateriaalina.  
 
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan 
numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asu-
kasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla 
osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät 
pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonais-
lukuun tyhjät äänet. 
 
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut 
asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköi-
seen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimit-
taa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa 
Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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243 § LAUSUNTO LAPPAJÄRVEN ISO SAAPASNEVAN TUULIVOIMAPUISTON 
OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA  

Khall § 243 
13.12.2021  Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala ja kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Lappajärven kunta on pyytänyt lausuntoa Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston 
osayleiskaavaehdotuksesta. Lappajärven kunnanhallitus on kokouksessaan 
11.6.2018 päättänyt käynnistää oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatimisen Iso Saa-
pasnevan alueelle. Lausunto pyydetään toimittamaan kirjallisesti 21.12.2021 men-
nessä Lappajärven tekniselle valiokunnalle. 
 
ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle. 
Alueelle suunnitellaan yhteensä seitsemän (7) tuulivoimalan rakentamista. Suunnitte-
lualue sijaitsee n. 8,5 km Lappajärven keskustaajamasta koilliseen. Suunnittelualue 
rajoittuu Evijärven ja Vetelin kuntiin. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennus-
lain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntä-
misen perusteena. 
 
Hankealuetta lähimmät kylät ovat eteläpuolella noin 1 km etäisyydellä sijaitseva 
Övermark, lounaispuolella noin 4 km etäisyydellä sijaitseva Särkiniemi sekä eteläpuo-
lella noin 5,6 km etäisyydellä sijaitseva Viinamäki. 20-39 asukkaan pienkyliä on suun-
niteltujen tuulivoimaloiden pohjoispuolella noin 2 km etäisyydellä sijaitseva Pitkäsalo 
(Evijärvi), eteläpuolella noin 4 km etäisyydellä sijaitseva Kuoppala, luoteispuolella 
noin 4,5 km etäisyydellä sijaitseva Ranta-aho sekä itäpuolella noin 5,5 km etäisyy-
dellä sijaitseva Kalliojärvi (Veteli). Lähimmät isommat asutuskeskittymät ovat suunni-
teltujen tuulivoimaloiden eteläpuolella noin 6 km etäisyydellä sijaitseva Itäkylä sekä 
Lappajärven keskustaajama noin 6-10 km suunnitelluista tuulivoimaloista lounaa-
seen. Evijärven keskustaajama on noin 15 km etäisyydellä suunnitelluista voima-
loista.  Suunnittelualueen lähimmät yksittäiset vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat 
alueen itäpuolella Järvelässä (n. 2.9 km etäisyys) eteläpuolella Övermarkissa (n. 2.1 
kilometrin etäisyys) ja alueen pohjoispuolella Pitkäsalossa (n. 2.1 kilometrin etäisyys).  
 
Evijärven kunnanhallitus on lausunut 11.3.2019 44 § Iso Saapasnevan tuulivoima-
puiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaiku-
tusten arviointisuunnitelmasta sekä 25.1.2021 14 § Iso Saapasnevan tuulivoimapuis-
ton osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineistosta sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-
selostuksen. 

 
Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain 
mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Yhteysviranomainen (Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) on antanut perustellun päätelmän tuulivoi-
mapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 22.3.2021. Kaavaluonnosvai-
heessa tutkittiin kahta toteutusvaihtoehtoa VE1 (10 voimalaa) ja VE2 (7 voimalaa) 
kahdella eri kokonaiskorkeudella. Osayleiskaavaluonnokseen saapuneiden mielipitei-
den ja lausuntojen huomioimiseksi osayleiskaavaehdotus perustuu hankevaihtoeh-
toon VE2, jossa on seitsemän (7) voimalaa enintään 280 metrin kokonaiskorkeudella.   
 
Lausuntopyyntö on oheismateriaalina. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Lap-
pajärven kunnan Iso Saapasnevan tuulivoimalapuiston suunnittelu tulisi lopettaa.  
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Evijärven kunnanhallitus on 21.11.2016 linjannut periaatepäätöksen, ettei tuulivoima-
loita tulisi sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakituisesta tai loma-asutuksesta. 
Evijärven kunnan kannanotto on em. periaatepäätöksen mukaisesti, ettei tuulivoima-
loita tule sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakituisesta tai loma-asutuksesta  
 
Evijärven kunnassa tai naapurikuntien alueilla Evijärven kunnanrajan läheisyydessä. 
Evijärven kunnan Pitkänsalon kylässä asutusta sijoittuisi noin kahden kilometrin etäi-
syydelle lähimmistä Iso Saapasnevalle suunnitelluista tuulivoimaloista. Pitkäsalon 
alueella sijaitsee myös alueellisesti merkittävää turkistuotantoa.  
 
Osayleiskaavaehdotuksen kaavaselostuksessa todetaan ihmisiin kohdistuvien vaiku-
tusten (esimerkkisi maisema-, melu-, ja välkevaikutukset) ulottuvan noin kolmen kilo-
metrin etäisyydelle tuulipuistoalueesta. Hankkeen toiminnanaikaiset vaikutukset elin-
oloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan pääosin kohtalaisen kielteisiksi. Tämän lisäksi 
esille tuodaan se, ettei tuulivoimaloiden äänen vaikutuksesta turkiseläimiin ole tietoa.  
 
Osayleiskaavaehdotuksen kaavaselostuksen mukaan rakentaminen pirstoo eläinten 
elinympäristöä ja voi katkaista ekologisia käytäviä. Näiden kielteisten seikkojen va-
lossa Evijärven kunnanhallitus haluaa korostaa, ettei suunniteltua Iso Saapasnevan 
osayleiskaavaehdotusta tule hyväksyä. Lisäksi Evijärven kunnanhallitus haluaa muis-
tuttaa, että Iso Saapasnevan osayleiskaavaehdotuksessa esille tuodut melu-, välke- 
ja maisemavaikutukset lähiasutukselle ja ympäristölle ovat mallinnuksien mukaisia 
arvioita, ja hankkeen todellista vaikutusta ei voida varmuudella selvittää. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
 
Merkittiin, että Marita Huhmarsalo, Juha-Matti Kujala ja Esko Ahonen poistuivat käsit-
telyn ajaksi (intressijäävi). 
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244 § URHEILIJASTIPENDIN MYÖNTÄMINEN 

Khall § 244 
13.12.2021 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Liikuntatoimen stipendisäännön § 7 mukaan EM, MM, Olympia ja Pohjoismaisissa 
mestaruuskisoissa menestyminen, maaotteluedustukset sekä joukkuelajeissa edusta-
minen tai kilpaileminen annetaan kunnanhallituksen palkittavaksi kussakin tapauk-
sessa erikseen.  
 
Stipendiäännön 1 § mukaan palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Evijärven kun-
nassa tai edustettava Evijärven alueella toimivaa urheiluseuraa ja 2 §:n mukaan sti-
pendiin oikeuttava tulos on saavutettava olympialajeissa tai suunnistuksessa, pesä-
pallossa, moottoriurheilussa tai muussa valtakunnallisesti merkittävässä urheilula-
jissa. 
 
Urheilijalla on oikeus yhteen stipendiin kalenterivuosittain parhaan saavutuksen pe-
rusteella.  
 
Aimo Järvelä on voittanut 

  sisäsoudussa: 
 
M70 + avoin sarja: 
SM hopea puolimaraton, 10 000 m ja 2000 m 
SM pronssi 500 m 
SM hopea puuvenesoudun parisoutu 10 000 m 
SM pronssi 1000 m  
Baltian mestaruus hopea 1000 m 
 
M75 + kevyt sarja 
MM hopea 2000 m 
 
M80 
PM kulta 1000 m ja 2000 m 
 
M80 + kevyt sarja 
British Rowing kulta 2000 m ja 500 m, lisäksi Suomen ennätys molemmilla matkoilla 
 
Yleisurheilussa: kuusi piirinmestaruusmitalia 
 
Matti Holm on voittanut jääkiekon MM pronssia M65 sarjassa. Edustaa Nitro-Kärppiä 
ja on evijärveläinen. 
 
Stipendisääntö on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää vuoden 2021 menestyksen pe-
rusteella Aimo Järvelälle 400 € stipendin ja Matti Holmille 200 € stipendin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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245 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETELÄ-POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ-
TYÖRYHMÄÄN 

Khall § 245 
13.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Liikennejärjestelmätyöstä Etelä-Pohjanmaalla vastaa liikennejärjestelmätyöryhmä. 
Ryhmän kokoonpanossa ovat edustettuina maakunnan eri alueet, Ely-keskus sekä 
elinkeinoelämän ja kuljetusalan edunvalvojat. Liikennejärjestelmätyöryhmän toimi-
kausi kunnallisvaalikausi.  

 
Maakuntahallitus on päättänyt, että alkaneella valtuustokaudella jokaisesta alueen 
kunnasta ja kaupungista on edustus liikennejärjestelmätyöryhmässä. Näin varmis-
tamme kuntien ja liiton välillä sujuvan tiedonkulun liikennejärjestelmäasioissa. Edelli-
sellä kaudella edustus on perustunut seutuihin ja niiden edustajiin.  

 
Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää kuntia nimeämään edustajan yhteystietoineen 
15.12.2021 mennessä.  Varaedustajaa ei ole välttämätön nimetä. Varsinaisen edus-
tajan ollessa esteellinen, kunta voi järjestää kokoukseen haluamansa edustajan.  

 
Seuraava kokous tullaan pitämään vuoden 2022 alussa. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajaksi kunnanjohta-
jan ja varaedustajaksi kunnaninsinöörin Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryh-
mään kunnallisvaalikaudeksi 2021 – 2025. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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246 § ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ  

Khall § 246 
13.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kristian Wetterstrand on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistä henkilökohtaisen 
syyn perusteella.  Wetterstrand on ollut sivistyslautakunnan (Ann-Helen Mäkelän) va-
rajäsen ja keskusvaalilautakunnan kutsumisjärjestyksessä 1. varajäsen. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kristian 
Wetterstrandille myönnetään ero sivistyslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan va-
rajäsenyydestä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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247 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA ERONNEEN JÄSE-
NEN TILALLE 

Khall § 247 
13.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaalilain 13 § 1 momentin mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa 
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Aluevaalien 2022 valmistelussa on tartuntatautitilanteen vuoksi pyydetty keskusvaali-
lautakuntia kiinnittämään huomiota varajäsenten riittävyyteen. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 
valitsee keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi kutsumisjärjestyk-
sessä 1. varajäsenen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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248 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA ERONNEEN JÄSENEN TI-
LALLE 

Khall § 248 
13.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Sivistyslautakunnassa 
varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudelleen sivistyslautakuntaan varsinaiselle jäsenelle Ann-Helen Mäkelälle 

varajäsenen. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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249 § EDUSTAJAN JA VARAHENKILÖN VALINTA MAAKUNTAKAAVAN OHJAUS-
RYHMÄÄN 

Khall § 249 
13.12.2021  Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakuntakaavan uudistamisen, Etelä-Poh-
janmaan maakuntakaava 2050:n, laadinnan maakuntahallituksen päätöksellä 
(29.11.2021 § 126). Etelä-Pohjanmaan uusi maakuntakaava on kokonaismaakunta-
kaava sisältäen kaikki alueidenkäytön teemat ja alueelliset kehittämisperiaatteet.  
 
Kaavan laadintaa ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä, joka muodostetaan keskei-
sistä viranomaisten ja sidosryhmien edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu säännölli-
sesti kaavan laadinnan ajan.  
 
Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää nimeämään edustajan ja hänelle varahenkilön maa-
kuntakaavan ohjausryhmään 10.1.2022 mennessä. Ohjausryhmän aloituskokous pi-
detään 17.1.2022. 
 
Nimeämispyyntö on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Evijärven kunnan edustajan ja 
hänelle varahenkilön maakuntakaavan ohjausryhmään. 

  
Päätös: Kunnanhallitus valitsi edustajaksi kunnaninsinöörin ja hänelle varahenkilöksi 
kunnanjohtajan. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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250 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 250 
13.12.2021 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

johtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi-
valtaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 
Tekninen lautakunta 29.11.2021 (sposti 8.12.2021) 
Sivistyslautakunta 7.12.2021 (sposti 9.12.2021) 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 2 kpl 
 36, saatavien poisto 
 38 Kylien kehittämisrahan yhdistysten korona-avustus 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 115, asuntohakemus 
 

 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  462 urheilijastipendit 
 463 Lukion laitehankinta 
 464 Eron myöntäminen luokanopettajan virasta 
 486 Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen 
 
 Kirjastonjohtaja: 

 Päätökset §:t 
 3, aukioloaika jouluna 
 

 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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251 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 251 
13.12.2021   

1. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1638362533304.pdf 
2. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1638537843835.pdf 
3. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1638802142962.pdf 
4. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1638987671097.pdf 
5. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1639073476328 
6. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1638987671097-1 
7. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Evijärven suoritteet 10_2021, 30.11.2021.pdf 
8. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus Ptk 9.11.2021 allekirjoitettu.pdf 
9. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos_1_10_2021.pptx 
10. Lappajärven kunta Khall 29.11.2021 päätös § 242 Kraatterijärven Geoparkin.pdf 
11. JAMI Yhtymähallituksen pöytäkirja 12_2021_valmis.pdf 
12. JAMI Yhtymavaltuusto_3_2021_ 7.12.2021 esityslista.pdf 
13. Eepeen Korkeakouluyhdistys, Esityslista_Syyskokous 15.12.2021, 

30.11.2021.pdf 
14. EPSHP Tiedote_Nyrkki_07122021.docx 
15. EPSHP Tiedote_Nyrkki_22112021_.docx 
16. EPSHP Tiedote_Nyrkki_29112021_.docx 
17. Eskoo, Hallituksen päätös asiakasmaksut 2022, 29.11.2021.pdf 
18. Härmämedi hinnankorotus vuodelle 2022, 30.11.2021.pdf 
19. Kuntatyönantajat yleiskirje2113mr-matkakustannukset-liite 7.12.2021.pdf 
20. LSSAVI 2021-18843TTL 15 § päätös 7.12.2021.pdf 
21. LSSAVI päätös 16 § 1.12.2021, 7.12.2021.pdf 
22. LSSAVI päätös 2021-18843TTL 15 § päätös  (1), 2.12.2021.pdf 
23. LSSAVI päätös 2021-18844 ttl 16 § marraskuu, 2.12.20.pdf 
24. LSSAVI Päätös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 3.12.2021.pdf 
25. LSSAVI TTL 15 § päätös marraskuu2021 3.12.2021.pdf 
26. LSSAVI TTL 16 § päätös marraskuu2021, 3.12.2021.pdf 
27. OKM Lukiokoulutus_yksikköhinnat 2022.pdf 
28. STM, VN_31072_2021-STM-1Tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet matkusta-

jille, 27.11.2021.pdf 
29. VM 20211209_Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kun-

nan ja hyvinvointi- 
30. alueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuo-

sina 
31. 2023-2026.pdf 
32. VN_31452_2021-STM-1Epidemiatilanteen muutoksen edellyttämät toimenpiteet 

alueilla, 
33. 2.12.2021.pdf 
34. YM, Ennakkoilmoitus tuulivoima-avustushausta, 3.12.2021.pdf 
35. Keha-keskus, Maksatuspäätös EPOELY/2645/2020, 2.12.2021 (paperisena ko-

kouksessa) 
36. Evijärven 4H, Määrärahaesitys vuodelle 2022 (paperisena kokouksessa) 
37. Vimpelin Kunta Liite_1_Kunnanhallitus_07.12.2021, Geopark 
38. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallituksen Esityslista_14.12.2021 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi    
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252 § MUUT ASIAT 

Khall § 252  
13.12.2021 
 

1. Järven säännöstelyluvan muutos, keskusteltiin tämänhetkisestä tilan-
teesta. 

2. Aurinkovoimalakartoitus entisille turvesoille. 
3. Seuraava hallituksen kokous tammikuussa, päivä tarkentuu myöhem-

min. 
4. Kunnanhallitukselle 23.11.2021 ja 2.12.2021 osoitettu tekstiviesti. 

 
Merkittiin, että Antti Perkkalainen poistui 19.46. 
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 233 – 237, 240, 242, 243, 246-248, 250-252 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 238, 239, 241, 244, 245, 249 
 

 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti 
 

Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500 EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät: 238, 239, 241, 244, 245, 249 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen takia annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen takia muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai-
nen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

 Muu valitusviranomainen,                                   Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

                                             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

 
 
 
 
 

 
 


